
Mensagem às instituições vinculadas à ANEC 

 

 

Nos últimos anos, criamos condições mínimas para a melhoria da educação 

básica. A primeira foi a avaliação. Dispomos hoje de um sistema de estatísticas e de 

avaliação que nos permite ter uma radiografia da situação educacional no Brasil, e o 

Ideb mostra a realidade em cada estado, município e no nível nacional. Também 

avançamos no financiamento da educação básica, com recursos crescentes, a partir do 

Fundeb e do fim da DRU. E temos um novo padrão de relacionamento com estados e 

municípios, pelo qual o financiamento do governo federal a ações educacionais só se 

dá com a apresentação de um planejamento detalhado. 

Na educação superior, houve grande expansão e inclusão social. Precisamos 

continuar políticas como o ProUni, Fies e a lei de cotas, garantindo a entrada e 

permanência dos estudantes pobres nas universidades.  

O Plano Nacional de Educação aponta que devemos nos comprometer com a 

expansão, a qualidade e a redução das desigualdades do ensino superior. O 

financiamento da educação é uma questão essencial para isso. Quem, como a 

presidenta Dilma fez, destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo e 50% dos 

recursos do pré-sal à educação está dizendo claramente qual será a prioridade do seu 

governo.  

Devemos ressaltar, entre as medidas recentes, a importância da Lei das 

Instituições Comunitárias. Sabemos do compromisso histórico das escolas católicas 

com a educação, por isso nos comprometemos a regulamentar a lei, e que isso 

represente uma extensão dos programas do MEC com as instituições públicas para as 

instituições confessionais. Da mesma forma, é preciso envolver as instituições 

comunitárias na formação de professores e na internacionalização do ensino superior.  

Gostaria de alertar para o fato de que o compromisso com a educação passa pela 

política econômica. Desenvolvemos programas de expansão, inclusão e melhoria da 

educação porque tivemos recursos para isso. Precisamos de uma política econômica 

que pense a educação como estratégia de desenvolvimento do Brasil. E aí entram a 

questão dos bancos públicos e várias outras sobre as quais é importante refletir.  

Vale lembrar que a Constituição vincula 18% da receita de impostos à educação. 

O governo da presidenta Dilma tem aplicado 22,5% ao ano. Acima, portanto, da 

exigência constitucional. Precisamos continuar com esse compromisso, não só de 

discurso, mas de ações. É disso que o Brasil precisa para se tornar uma nação 

desenvolvida, com o apoio de todos vocês. 
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